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Maccani®

Suda dagilabilen graniil (WG)

Grubu C3:11M9Elma 100 g/100Lsu

Armut 100 g/100 L su %12 Dithianon + % 4 Pyraclostrobin21 gun

§eftali 150 g/100 L su 21 gun

O

□ BASF

Fungisit 
(Mantar ilaci)

0 1 Aguslos 2022 

WMITORMN'BAmiGI

Net Miktan : 1,25 kg 6
Azami Perakende Sati§ Fiyati:

Imai Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
§arj No:
Ruhsat Tarih ve Numarasi: 14.06.2007 / 6023

UYARI KELIMESi
DlKKAT

P391
P405
P501

Yutulmasi halinde saCjhQa zararlidir.
Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
Ciddi gdz hasarma neden olur.
Solundugunda sa^liga zararlidir.
Kanserojen etki §uphesi.
Sudaki organizmalar igin gok toksiktir____________
Uzun sureli etkileri ile sudaki organizmalar igin gok toksik.

ZEHIRLENME BELiRTILERi
Bag afijnsi, mide bulantisi, halsizlik.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) gartlarda orijinal ambalajmda, agilmadan 
depolandi§mda 3 yil sure ile ilacm fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
bzelliklerinde hoggorii (tolerans) smirlari digmda bir de^igiklik 
olmaz.

IQINDEKiLER
Dithianon, 
Pyraclostrobin

BASF Turk Klmya San. ve Tic. Ltd. 9ti. 
Mean No 0143002384900015 SiciINo 103411 
Barbaras Mah Begonya Sok. Nidakule AUjehir Auzey 
CKapmNo 3E 5-22 J474J Atajehir / ISTANBUL 

Buyuk Mukellefler V.D 143 002 384$

ZARARLILIK i$ARETI

<$>Karaleke
(Venturia inaequalis)

Karaleke
(Venturia pirina)

Yaprak kivircikhgi
(Taphrina deformans)

ve

Zararli organizma
adi

ZARARLI ORGANIZMALAR

Uygulama dozu Son uygulama 
ile hasat 

arasindaki sure
42 gun

KULLANILACAGI BITKI
Bitki 
Adi

c

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DlKKAT EDILECEK 
HUSUSLAR
• Baliklara zehirlidir.

bulagtirmayimz.
• Bog ambalajlan bagka amaglarla kullanmayimz.
• Uygulamadan iyi sonug alabilmek igin uygulama ile ilgili 

dnerilere mutlaka uyunuz.

ZARARLILIK IFADELERI
H302
H317
H319
H332
H351
H400
H410

ONLEM IFADELERI
P201
P261
P280

Kullanmadan once bzel kullanma taiimatlan alm.
Tozu solumaktan kaginm.
Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/gbz koruyucu/ 
yiiz koruyucu kullanm.
Dbkuntuyu bir araya toplaym.
Kilit altmda muhafaza edin.
IgeriQi/kabi usulune uygun bertaraf ediniz.

EUH401 Insan saQhgma ve gevreye ybnelik riskleri bnlemek igin 
kullanma talimatlarma uyun.

BITKI KORUMA URUNUNUN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu uzerinden hesaplanan bitki koruma urunu once ayri bir kapta bir 
miktar suyla iyice karigtirilir. Ilaglama makinesinin deposu yariya kadar su ile 
doldurulur. Makinenin kangtincisi galigir durumdayken ilagli su depoya ilave 
edilir. Karigtirmaya devam edilerek depo suyla tamamlamr. Uygulama 
tamamlanmcaya kadar kangtirma iglemine devam edilir. Hazirlanan bitki koruma 
iirunu aym gun iginde kullanimz.
KALiBRASYON: Uygulama dncesinde ilaglama makinesinin kalibrasyonu 
yapilmahdir. Uygulamalarda iyi bir kaplama sacjlayacak gekilde belirli alana 
verilecek karigim miktan iyi ayarlanmalidir. Uygulamalar giinun serin saatlerinde 
rlizgarsiz veya az ruzgarh hava kogullannda yapilmahdir.
ilaglama Makinesinin Temizligi
Uygulamamn tamamlanmasmdan hemen sonra ilaglama makinesinin deposunu 
guvenli bir gekilde bogaltimz. Depoya temiz su doldurduktan sonra kangtinciyi ve 
puskiirtme sistemini gahgtirarak turn pargalarm yikanmasim saglayimz. Yikama 
iglemini su kaynaklannin yakimnda yapmayimz. Yikama suyunu ve atiklan su 
kaynaklanna bogaltmayimz.

BITKI KORUMA URUNUNUN KULLANMA $EKLi
Elma Karalekesi:
1. Uygulama: Qigek gdzleri kabardigmda (dal siracasi bulunan yerlerde 3-5 gun 
Once)
2. Uygulama: Pembe gigek tomurcuCju ddneminde (gigekler ayri ayri gbrulunce)
3. Uygulama: Qigek tag yapraklannin %70-80’i ddkulunce
4. ve difjer uygulamalar ise iklim kogullannin hastali^m ilerlemesi igin uygun 
oldugu durumlarda 10 gun arahklarla yapilmahdir.

Koruyucu ve dnleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak tagman 
bir fungisittir. Spor gimlenmesini, gimlenme tupii ve misel geligmesini, spor 
olugumunu dnler. Pyraclostrobin ve Dithianon' un gugleri birlegtirilerek, yaprak ve 
meyvede daha iyi kara leke kontrolii saglanmaktadir. Yilda 8-10 kez ilaglama 
yapilan bblgelerde direng olugumuna kargi, etki gekli farkh ilaglarla alternatifli 
kullamlmahdir. Iyi bir kalici ve koruyucu etkiye sahiptir.

• Once etiketi okuyunuz.
• Evde kullanmayimz.
• Qocuklardan, gida ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
• Bitki koruma urununiin uygulanmasi sirasinda higbir gey 

yemeyiniz, igmeyiniz, sigara kullanmayimz.
• Bitki koruma uriinu uygulanmig sahaya bir gun insan ve 

hayvan sokmaymiz.
• insan ve gevre sagligi iizerine riskleri bnlemek igin, 

tavsiye edildigi gekilde ve tavsiye edilen dozda kullanimz.
• TAVSIYE EDILEN URUNLERIN DI$INDA KULLANILMASI 

KESINLIKLE YASAKTIR.

•£gID.1 ve KO.NTROL GENEL .MCDLlRLUGtl 

KABUL EDiLAli§TiR.

r 7:
Dr. NeWn^AKlft ARJCA» 

D^^kani^Z

Dr. A. Sibe/\)^LiOOLU 
Ruhsatlandirma Miiduru

ILK YARDIM ONLEMLERI
Zehirlenme amnda, agagida belirtilen ilk yardim tedbirlerini 
ahniz, doktor gafijinniz, bitki koruma urununiin ambalaj veya 
etiketini birlikte goturiinuz.
Uriinun bulagtigi giysileri gikann.
Solunursa; hastayi sakinlegtirin, agik havaya gikann, rahat 
nefes alabilecegi pozisyonda dinlenmesini saglaym, tibbi yardim 
isteyin.
Deri ile temas ederse; su ve sabun ile iyice yikaym.
Gbz ile temas ederse; derhal etkilenen gbzii birkag dakika 
dikkatlice su ile yikaym, varsa kontak lensleri gikann. Yikamaya 
15 dakika devam edin, gbz tahrigi uzun surerse, bir gbz 
doktoruna damgm.
Yutulursa; derhal agzi su ile galkalaym ve ardmdan 1-2 bardak 
su igin, doktora bagvurun.

Yeralti ve yer iistu su kaynaklanna
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Maccani®

Suda dagilabilen graniil (WG)

Grubu M9 C3:11

%12 Dithianon + % 4 Pyraclostrobin

ULUSAL ZEHIR MERKEZi (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasinin tescllli markasidir.

BASF

Fungisit 
(Mantar ilaci)

Armut Karalekesi:
1. Uygulama: Qitjek gdzleri kabardiCjinda (dal siracasi bulunan yerlerde 3-5 gun 
once)
2. Uygulama: Beyaz rozet dbneminde
3. Uygulama: Qigek tag yapraklannin %70-80’i dokiilunce
4. ve diger uygulamalar ise iklim kogullarimn hastali^m ilerlemesi igin uygun 
oldu^u durumlarda 10 gun araliklarla yapilmahdir.

§eftali Yaprak Kivircikligi: Tomurcuklar kabarmaya bagladiCji ddnemde bir 
uygulama yapihr.

ANTIDOTU VE TEDAVISI
Ozel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere gore 
tedavi uygulamr.

RUHSAT SAHIBi FIRMA
BASF Turk Kimya San. ve Tic. Ltd. §ti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Atagehir Kuzey C Kapisi 
No:3e/ 5-22 Atagehir / Istanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

BASF Turk Kimya San. ve Tic. Ltd. ?ti. 
Mersn No. 0143002384900015 Sicil No 103411 
Barturoi Mah Begonya Sok Nidakule Aujehir Kuzey 
CKapinNo 3E 5-22 34746 AUjehir / ISTANBUL 

Buyuk Mukellefler VD 143 002 3849
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FiRMA BEYANI
Orijinal ambalajlarmda satilmak kaydi ile uruniin kalitesini garanti 
ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontroliimuz digmda 
oldugundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarmdan dolayi • 
gikabilecek zararlar igin sorumluluk kabul etmeyiz.

DIRENQ ILE iLGld BILGI
Maccani® adh bitki koruma uriinU, etki mekanizmasma gore Grup M9 / 03:11 
olarak siniflandinlmig bir fungisittir. Aym etki mekanizmasma sahip bitki koruma 
urunlerinin tekrarlayan uygulamalari, direng geligimini tegvik etmektedir. Bu 
nedenle, direng geligimini geciktirmek igin Maccani®’nin aym iiretim sezonu 
igerisinde bnerilen toplam uygulama sayisim agmayimz. Uygulamamn 
tekrarlanmasi gerektigi durumlarda ise, farkli etki mekanizmasma sahip (Grup 
M9 / C3:11 harici) bitki koruma urunlerinin kullamlmasma bzen gbsteriniz.

KARI^ABILiRLiK DURUMU
E§er bir karigim yapilacaksa, ayn bir kapta bn karigim denemesi yapilmahdir. 
Kangimlarm bekletilmeden kullamlmasi tavsiye edilir.
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CIDA ve KONTROL GENEL MUDURLljGU 
KABULEDILAiiSliR.

Dr.
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